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PRESS RELEASE 

 
Adam Lacko, first test on wet and first-time with DV50 
 
Buggyra Racing keeps testing its racing specials ahead of the upcoming season. In full force with 
Enge, Vršecký, their Mercedes AMG GT3, Libor Dvořáček in Mičánek Motorsports Lamborghini 
Huracan ST and new Buggyra Academy Formula 4 and for the first time ever the new DV50 
racetruck alongside the last years VK50. 
 
After a 14-day compulsory quarantine, Adam Lacko also joined the team. “It’s my first testing this 
season. After 8 months, I’m finally back in the truck and I’m so happy. As always, it all looks so good 
at the beginning of the season. But let’s wait and see in the real racing. We keep trying something 
new, so I think that we can improve even more,” said Adam Lacko. 
 
The first day of testing was affected by heavy rain, but not even these tough conditions would take 
away Lacko’s happiness as he got back to his favourite thing. “I’m glad to be finally back behind the 
wheel. The waiting was so long, also due to the coronavirus. Unfortunately, they closed borders 
just when I got to Spain and I got stuck there. But that happens. Now, it’s finally my time. I’m so 
happy and excited about it,” added the 2007 European champion. 
 
But it was not the first testing just for Adam. The brand-new truck DV50 also had its debut. “The 2nd 
day of testing is over. On the 1st day, we were a bit unsure whether we’ve chosen the right 
direction, but after Day 2 we see an improvement in the lap times. And I’m glad that Adam prefers 
the DV truck more. After the VK was built, we kept doing more and more modifications throughout 
the last season. It was a pretty wild truck to tame. The DV is based on the earlier version of the 
truck. So, I’m pretty happy so far. We’re still at the beginning and there’s a lot of work ahead. We 
can improve even more,” said the Buggyra chief designer David Vršecký about DV50. 
 
Lamborghini Huracan ST, piloted by Libor Dvořáček, was also present at the Most autodrome. 
"After a long time, I had the opportunity to test with our car again. We slowly got into it in the first 
laps. But at the end, I was satisfied with the times, "said Dvořáček." Our home circuit is 
Automotodrom Brno, where we know it very well. That is why we are happy to take every 
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opportunity to test elsewhere," commented Jiří Mičánek, manager of the Mičánek Motorsport 
team. 
 
Buggyra Zero Mileage Racing team also had its debut with a Mercedes-AMG GT3. “We tried several 
setups, which allowed us to understand this 600 bhp car with a front engine and a rear-wheel-drive 
even more. It’s a pretty special car. We’ve done 2,500 testing kilometres, which I think is unique for 
Europe. After some small adjustments, it’s better and easier to read. And it has slightly more grip,” 
said Tomáš Enge about the AMG GT3 car. 
 
“I’ve just finished, and I’ve improved my time. Of course, I’m still behind Tomáš. Each of us is good 
at different parts of the track. While I’m better in the first half, Tomáš is focused more in the 2nd 
part. So it would be ideal, if we could switch halfway through. We would have a mega lap time!” 
said Vršecký, who is the 2nd GT3 driver in the team. 
 
And while it is not easy for the team to run several programmes at the same time with trucks, GT3s 
and single-seaters, according to Enge, the team runs like a well-oiled machine. “We’re all like a 
team. Whether it’s a GT section, single-seaters – we have a brand-new Formula 4 for our Academy 
– or truck racing, it’s always one team. And I’m really glad to be working with Buggyra,” said Edge. 
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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
Poprvé Adam Lacko, poprvé na mokru a poprvé DV50 
 
Buggyra Racing dál a dál neúnavně testuje svoje závodní speciály před nadcházející sezónou. 
K loňskému VK50 se na uplynulém testování v Mostě přidal i zbrusu nový truck DV50. Nechybělo zde 
ani Lamborghini Mičánek Motorsport pilotované Liborem Dvořáčkem, Mercedes AMG GT3 s Engem a 
Vršeckým z Buggyra Zero Mileage Racing nebo Formule 4 Buggyra Academy. 
 

K týmu se po absolvování 14denní karantény připojil už i Adam Lacko. „Je to moje letošní první 
testování, po osmi měsících jsem se konečně svezl v trucku a mám z toho velkou radost. Jako vždy 
na začátku sezóny jsou vyhlídky pozitivní. Uvidíme, jak to bude v reálných závodech. Pořád něco 
zkoušíme, takže si myslím, že auto posuneme ještě o kousek dál,“ formuloval svoje pocity Adam 
Lacko. 

 
První den testování poznamenal vydatný déšť, ani nepříznivé podmínky však neubraly na Lackově 
radosti z možnosti testovat. „Jsem rád, že konečně sedím v autě. Čekání bylo dlouhé i díky 
koronaviru. Bohužel, těsně před tím, než uzavřeli hranice, jsem odletěl do Španělska a tam jsem 
uvízl. Ale takový je osud. Teď jsem se konečně dočkal, mám z toho velkou radost a svrbí mě ruce,“ 
vysvětloval svoji situaci evropský šampión z roku 2017. 
 
Nejenom pro Adama bylo toto testování letošní poprvé. Premiéru si také odbyl nový truck DV50. 
„První den jsme byli trochu nejistí, zda je to správný směr, ale po druhém dni jsme na rychlejších 
časech a Adamovi se DVčko líbí více, což mě moc těší. VKčko se postavilo a během minulé sezóny se 
na něm dělaly další a další úpravy. Bylo to takový dost divoký auto, takže se trochu zklidňovalo. 
DVčko vychází vlastně z té poslední verze. Takže já jsem zatím nadšenej. Jsme zatím na začátku, 
máme na čem pracovat a určitě ho můžeme ještě zrychlit,“ komentoval premiéru DV50 
šéfkonstruktér Buggyry David Vršecký.  
 
Na mosteckém autodromu nechybělo ani Lamborghini Huracan ST pilotované Liborem Dvořáčkem. 
„Po delší době jsem měl zase možnost trénovat s naším autem. První kola jsme se do toho pomalu 
dostával. Ale na konci jsem byl s časy na kolo spokojen,“ hodnotil Dvořáček.  
„Naším domovským okruhem je Automotodrom Brno, kde to známe, jak své boty. Proto rádi 
využijeme každé příležitosti trénovat jinde,“ pochvaloval si testování Jiří Mičánek, manažer týmu 
Mičánek Motorsport.  
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Svoji premiéru na mokru absolvoval i tým Buggyra Zero Mileage Racing s jejich Mercedesem AMG 
GT3. Zkoušeli jsme hodně nastavení, opět jsme pochopili ještě víc toto auto, které má 600 koní, 
motor vpředu a zadní náhon. Je to prostě speciální auto. Máme najeto 2500 testovacích kilometrů, 
což si myslím v Evropě nikdo nemůže říci, že najel. Po drobných úpravách nastavení můžu říct, že je 
to lepší a čitelnější. Má to trochu větší grip,“ popisoval průběh testování s AMG GT3 Tomáš Enge. 
 
„Teď jsem dojel a zlepšil si čas. Samozřejmě na Tomáše to ještě nestačí. Máme ten okruh rozdělený. 
Já mám lepší první půlku a on tu druhou. Takže by bylo ideální, abychom se v půlce vystřídali a měli 
bychom čas jako kráva,“ dodal Vršecký, který je v programu GT3 v roli druhého jezdce. 
Skloubit testování trucků, GT3 a formulí není zrovna jednoduché, ale podle Engeho je to vše jeden 
velký dobře promazaný stroj. „Všichni jsme sehraní. Ať už je to okruhová sekce GTček, Formulí, 
navíc máme novou Formuli 4 pro Academii, nebo trucková část na okruzích. Je to jeden tým a já 
jsem moc rád, že jsem zvolil Buggyru.“ 

 

 
 

 
 
 

 


